
“Huwaran ng Papuri at Paghula ni Pablo”
 2 Tesalonica 1:1-10

Sa Mga Gawa 16–17 , isinulat ni Lucas kung paano umalis si Apostol
Pablo at ang kanyang mga kasama sa Tesalonica upang maiwasang
pisikal na atakihin ng isang galit na mandurumog na inupahan ng mga
Judio para pilitin silang palabasin ng lungsod.

Pagkaraan ng ilang buwan, pinabalik ni Pablo si Timoteo sa
Tesalonica upang suriin ang bagong simbahan, at nang matanggap
ni Pablo ang ulat ni Timoteo, isinulat niya ang kanyang unang liham:

Hinihikayat silang manatiling matatag sa kanilang
pananampalataya, kahit na sa gitna ng pag-uusig.
Ipinapaalala sa kanila na hindi nila pinalampas ang
pagdagit; Si Jesus ay babalik upang tanggapin ang Kanyang
mga tagasunod gaya ng Kanyang ipinangako, at ang mga
namatay bago ang pagdagit ay ibabangon mula sa kanilang
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mga libingan at aagawin kasama ng mga nabubuhay, upang
salubungin ang Panginoon sa himpapawid.

Ang mga kaaway ni Paul ay sumulat at namahagi ng isang pekeng
sulat mula kay Paul, na nagsasabi sa mga tao na ang Araw ng
Panginoon ay dumating na; na sila ay nahaharap sa galit ng Diyos.
Si Paul ay sumulat ng pangalawang liham, na tinitiyak sa kanila na
ang Araw ng Panginoon ay hindi darating at hindi darating hangga't
hindi naalis ang Tagapagpigil, ibig sabihin, ang Banal na Espiritu, na
sinusundan ng paghahayag ng Antikristo.
Tiniyak ni Pablo sa kanila kung ano ang itinuturo niya sa kanila
tungkol sa pagdagit ng Simbahan ay “sa pamamagitan ng salita ng
Panginoon.”

   Ang isinulat ni Pablo sa dalawang liham na ito ay ang pinakamalinaw
na pagtuturo sa eskatolohiya sa Bagong Tipan. Ang kanyang mga turo
ay sumasang-ayon sa propesiya ni Daniel, sa mga turo ni Jesucristo, at
sa mga paghahayag na natanggap ni Apostol Juan.

Kahit na napagtanto ni Pablo na tinutugunan niya ang ilang
napakaseryosong isyu at inilalantad ang ilang bagong paghahayag
tungkol sa pagdagit ng Simbahan at ang pagbabalik ni Jesu-Kristo,
may lambing sa kanyang tono na maipaliwanag lamang sa
pamamagitan ng kanyang lubos na pagtitiwala sa soberanya ng
Diyos. .
Sa katunayan, pinayuhan ni Pablo ang mga nag-aral tungkol sa
nalalapit na rapture sa sukdulan, huminto sa kanilang mga trabaho,
at naghihintay lamang sa Panginoon na dumating at alisin sila sa
mundo. Habang hinimok ni Pablo ang simbahan na paalalahanan
sila, sinabi niya na huwag silang ituring na mga kaaway kundi bilang
“mga kapatid.”

   Sa ating pagnanais na manindigan nang matatag sa ating mga

paniniwala, makabubuting sundin ng mga Kristiyano sa ika-21 
siglo

 ang
mga pastoral na payo ni Pablo at matanto, gaya ng isinulat ni Apostol



Santiago, “ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng katuwiran na
ninanais ng Diyos.”

Ang hilig ni Pablo ay para sa kanyang mga nagbalik-loob na
dagdagan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, tulad ng
pagmamahal niya sa kanila, kaya't ang kanilang mga puso ay
magiging walang kapintasan kapag tinawag sila ng Panginoon na
"lumabas!"

1.  Paul's Pastoral Praise – 2 Thessalonians 1:1-5
Pinuri ni Pablo ang simbahan sa Tesalonica para sa limang katangian:

Ang kanilang pagiging totoo - ito ay isang tunay na simbahan ng
Diyos, dahil ang kanilang pagpupulong ay pangunahin para sa
pagsamba at pagsasama.
Ang kanilang Pagtaas ng Pananampalataya – na bunga ng tindi ng
pag-uusig na kanilang tinitiis. Ang pag-uusig ay sumisira sa maling
pananampalataya, ngunit ito ay naghahayag ng tunay na
pananampalataya.
Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa - hindi emosyonal na
sentimentalidad, ngunit isang pag-ibig na nangangailangan sa kanila
na magsakripisyo para sa isa't isa. Ang pag-uusig ay nagpapakita ng
lalim ng ating pagmamahal sa iba.
Ang kanilang matiyagang Pag-asa - sa halip na magreklamo tungkol
sa kanilang pagdurusa, nadagdagan nila ang kanilang
pananampalataya sa Diyos, at habang ang kanilang
pananampalataya sa Diyos ay lumalago, ang kanilang pagmamahal
sa isa't isa.
Ang Kanilang Saloobin sa Kaharian – ang kanilang pinagtutuunan ng
pansin ay sa higit pang pagsulong ng Kaharian ng Diyos at ng
Kanyang katuwiran. Nagtiwala sila sa Diyos na pangasiwaan ang iba.

2.  Ang Kaugnay na Hula ni Pablo – 2 Tesalonica 1:6-10
   Dahil sa tindi ng pag-uusig na kanilang tinitiis, ang ilang miyembro ng
simbahan ay naniwala na nararanasan nila ang mismong poot ng
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Diyos, na ibubuhos sa mga tumatangging tanggapin si Jesucristo
bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon.

Tiniyak ni Pablo sa kanila na hindi iyon ang nangyari, na ang pag-
uusig na kanilang tinitiis ay naghahanda sa kanila upang salubungin
ang Panginoon nang may dalisay na puso, na iingatan sila ng
Panginoon mula sa galit ng Diyos na darating.
7 – “Nang ang Panginoong Jesus ay nahayag mula sa langit kasama
ng Kanyang makapangyarihang mga anghel, sa nagniningas na
apoy, na naghihiganti sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, at sa mga
hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos.”
Sa talata 10, ipinakilala ni Pablo ang salitang Griyego na “Parousia,”
na nangangahulugang pagdating ng presensya ng Panginoon.
Sa sandaling ito, si Hesus ay nasa kanang kamay ng Diyos Ama, na
namamagitan para sa atin bilang ating Punong Pari.
Ngunit darating ang araw na si Jesus ay “ihahayag,” at makikita natin
Siya, at mamahalin natin Siya.
Para sa mga nabubuhay sa bawat araw sa nalalapit na Kanyang
pagbabalik, ang Parousia ang magiging pagdating ng Kanyang
presensya, at aalisin Niya tayo sa mundong ito at dadalhin tayo
upang makasama Siya magpakailanman.
Ngunit para sa mga tumanggi sa Kanya bilang kanilang
Tagapagligtas at Panginoon, ang Kanyang pagbabalik sa lupa ay
magiging isang pahayag, ang paglalahad ng Isa na kanilang
tinanggihan.
Gumamit si Pablo ng tatlong pariralang pang-ukol upang ilarawan
ang ikalawang pagparito ni Cristo:

Verse 7 – Siya ay “ihahayag mula sa langit.”

Sa Mga Gawa 1:9 , sinabi ng dalawang anghel sa mga
disipulo ni Jesus na Siya ay babalik sa parehong
paraan kung paano Siya umakyat: Sa pisikal, nakikita,
at sa isang ulap.
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Verse 7 – Siya ay “ihahayag kasama ng Kanyang
makapangyarihang mga anghel.”

Sa Mateo 25 , sinabi ni Jesus, "Kapag ang Anak ng
Tao ay dumating sa Kanyang kaluwalhatian, ang lahat
ng mga anghel ay darating na kasama Niya."

Verse 8 – Siya ay “ihahayag sa nagniningas na apoy.”

Ang apoy ng Kanyang paghatol ay darating
mamaya. Ang apoy na ito ay ang Shekinah na
kaluwalhatian ng Kanyang Kabanalan.

Sinabi ni Paul na ang maluwalhating kaganapang ito ay magbubunga
ng dalawang resulta:

Mga bersikulo 6,8 – Sinabi ni Pablo na ang ikalawang pagdating ni
Kristo ay magdadala ng kaparusahan sa mga tumanggi sa kaloob ng
kaligtasan ng Diyos.

Ang ibig sabihin ng paghihiganti ay “pagbabalik,” at sa
Kanyang pagbabalik, gagantihan ni Jesus ang mga gumugulo
sa atin sa buhay na ito.
Isaias 66:15 – “Ang Panginoon ang tagapaghiganti.”
Gayunpaman, ang paghihiganti ng Panginoon ay hindi dahil
sa galit o sa paghihiganti, kundi sa katarungan.
Anuman ang itinanim ng tao, iyon din ang kaniyang aanihin, at
kung paanong ang Diyos ay nagdadala ng kaligtasan sa mga
naghahasik ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo,
Siya rin ay magdadala ng kapahamakan sa mga hindi
naniniwala kay Jesucristo.

Verse 7,10 – Sinabi ni Pablo na ang ikalawang pagdating ni Kristo ay
magdadala ng kaginhawahan sa mga tumanggap ng kaloob ng
kaligtasan ng Diyos, ang mga nagpahayag ng kanilang
pananampalataya kay Kristo sa panahon ng Kapighatian.
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Ang salitang Griego na isinalin sa ating Ingles na Bibliya
bilang “relief” ay “anesis,” na nangangahulugang kawalan ng
tensyon, kawalan ng panggigipit, at ginhawa mula sa mga
pagsubok.
Sa muling pagparito ni Hesus, ang mga panggigipit sa buhay
ay aalisin, at ang ugali ng buhay ay magiging maluwag.
Ang mga mananampalataya ay tatamasahin ang tatlong uri ng
pahinga:

Ang natitirang bahagi ng kaligtasan – Mateo 11 , sinabi
ni Jesus sa mga nagsisikap na makamit ang kanilang
pagtanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang
mabubuting gawa, “Lumapit kayo sa Akin…at bibigyan
Ko kayo ng kapahingahan.”
Ang Milenyal na kapahingahan – Mga Gawa 3:19-
21 , “Darating ang mga panahon ng kaginhawahan
mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isusugo ng
Diyos si Jesu-Cristo na ipinangaral sa inyo noong una,
na dapat tanggapin ng langit, hanggang sa
pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay.”
Ang Walang Hanggang kapahingahan – Pahayag
14:13 – “ Mapalad ang mga patay na nangamamatay
sa Panginoon mula ngayon. Oo, sabi ng Espiritu,
upang sila'y magpahinga." Ang walang hanggang
kapahingahang iyon ay bunga ng katarungan ng Diyos
para sa mga naniniwala kay Jesu-Kristo.

“Pagdating Niya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa
Kanyang mga banal, at upang humanga sa lahat ng

nagsisisampalataya, [naroroon kayo] sapagkat ang aming
patotoo sa inyo ay pinaniwalaan.”

 2 Tesalonica 1:10 
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